Peize zomerbad nog vóór de zomer
gasvrij verwarmd
Naar aanleiding van het besluit van Minister Wiebes om gasverbruik sterk te reduceren
heeft het bestuur van het plaatselijke openlucht zomerbad in het Drentse Peize in januari
besloten van het gas af te gaan. Het Zomerbad, dat voornamelijk wordt gerund door
vrijwilligers en bewoners van Peize, heeft beperkte financiële armslag. Toen de
machinekamer aan een grondige opknapbeurt moest worden onderworpen, diende dat
natuurlijk op de meest effectieve en kostenefficiënte wijze te worden uitgevoerd. David
Wassenaar (Secretaris en Technicus Stichting Zomerbad Peize (vrijwilliger) en in het
dagelijks leven werkzaam bij Martini Plaza B.V.) nam niet alleen het initiatief, maar leidde
ook het project om van het zomerbad een gasvrij en duurzaam zwembad te maken. Vanuit
eerdere samenwerking is aan Bedo Fransens (Sales Manager Nathan Projects) gevraagd
om mee te denken in het verduurzamen door middel van warmtepompen. NATHAN HEEFT
VERVOLGENS AANBEVELINGEN GEDAAN.



Foto links en onder, de LW 310 A op het dak van de machinekamer
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Peize Zomerzwembad

Er staat een klein bakstenen gebouwtje op het terrein. Hierin is een

Het Peize Zomerbad is jaarlijks geopend van mei tot en met september.

kantoortje, een overdekt terras en de machinekamer ondergebracht. Er

In de winter is het leeg en wordt er onderhoud gepleegd. De afgelopen

staan twee grote buffervaten in de machinekamer en er is een aantal

jaren is het Zomerbad al flink bezig geweest met de verduurzaming

bedieningspanelen - het ziet eruit als een nette machinekamer. De
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uitsmijter echter, vind je op het dak. Vier LW’s, door sommigen

2015 tot 17.000m op dit moment. Toch is 17.000m veel voor een
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publiek zwembad dat gedragen wordt door vrijwilligers en de Peizense

tegen het blauw van de lucht en het groen van de bomen. Ze geven

gemeenschap, voor wie sluiting geen optie is. Al jaren bezoeken ruim

het gebouwtje een haast futuristische look. En toch lijkt het of ze er

35.000 zomerzwemmers het openluchtbad. Vanuit de wijde omgeving

altijd hebben gestaan. Het zijn de LW 310 A warmtepompen van alpha

komen mensen hier samen om elkaar te ontmoeten, zich te vermaken

innotec en zodra je ze ziet, weet je waarom ze de bijnaam ‘Darth

en te ontspannen. Het zwembad is ingebed in de plaatselijke

Vader’ hebben gekregen. Deze jongens verwarmen gedurende het

geschiedenis en verklonken met Peize. De gemeente Noordenveld,

seizoen het badwater gasvrij tot een aangename 24 graden. De

waaronder Peize valt, voert een duurzaamheidsbeleid en stond open

warmte wordt uit de lucht gehaald. Naast de warmtepompen zijn er

voor de plannen van Wassenaar. Een subsidie werd beschikbaar gesteld

ook thermische zonnecollectoren opgesteld om bij te dragen aan het

om het zwembad naar een duurzame, gasvrije toekomst te tillen. De

verwarmen van het zwembad. In de nabije toekomst wordt er nog een

rest van de investering werd opgebracht door de Peizenaren zelf, eigen

veld PV-panelen geplaatst om te voorzien in de elektriciteit. Om

reserves en installateurs uit de regio.

arbeidskosten te besparen heeft de stichting de warmtepompen zelf
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Foto linkerpagina: Bedo Fransens (Nathan) en David Wassenaar (Zomerbad Peize) naast de manshoge LW 310 A
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geïnstalleerd met behulp van enthousiaste en kundige vrijwilligers,

2,5 week. In slechts vier dagen tijd is het water van 8 graden naar 19

waaronder Tinus van Biessum (gepensioneerd werknemer Engie

graden verwarmd. Hiervoor is 3.000 kWh aan stroom verbruikt. In de

(voorheen Cofely)).

oude situatie met CV-ketels was dit 5000m³ gas: een besparing van
bijna 70% in de opwarmfase.

Heine Buma (Werktuigbouwkundig engineer bij Engie) heeft de
technische ondersteuning verleend bij het ontwerpen van de

Het groepje mensen dat zich over dit project hebben ontfermd hadden

regeltechniek en het hydaulische ontwerp van de installatie.

geen ervaring met warmptepompen en moesten zich de technieken
eigen maken. En dat is gelukt. Te midden van het Drentse natuur-

Niet alleen zijn de donateurs benieuwd naar het resultaat, ook de

schoon, ligt een zwembad met op het dak van het bijgebouwtje een

Provincie is geïnteresseerd in de aanpak van Zomerbad Peize.

prachtige, nauwelijks hoorbare installatie waar men trots op mag zijn:

Wassenaar is uitgenodigd een lezing over de verduurzaming van het

waar een klein dorp groot in kan zijn. Met behulp van ruim 1.650

bad te geven. En ook buurtgemeenten hebben Peize al bezocht en de

donateurs (ongeveer eenderde van Peize!), vijfhonderd abonnees en

gasvrije oplossing met nieuwsgierigheid en aandacht bekeken.

een legertje betrokken vrijwilligers, is hun geliefde zwembad klaar

Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend: voor de verwarming van

voor een gasvrije toekomst.



het badwater was rekening gehouden met een opwarmperiode van
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